
INICIAÇÃO CIENTÍFICA – EDITAL 2022 e INFORMAÇÕES

A Coordenação de Iniciação Científica e Tecnológica (ICT) – PRPPG divulgou o novo

edital de IC (2022/2023) e o calendário 2022, disponível em:

www.prppg.ufpr.br/site/ic/pibic/.

Lembrete sobre o novo edital (2022/2023):

- As Inscrições para IC (docente) 2022/2023 estão abertas até 18 de março. No entanto,

reforçamos a informação da Coordenação ICT da UFPR, referente ao adiamento do

início do processo de inscrição para o Edital 2022 da IC, em virtude da necessidade de

mudanças no Sistema de Iniciação Científica e Tecnológica (SICT) a serem

implementadas pela equipe SIGA-UFPR. Por conseguinte, informamos que o início das

inscrições para o Edital 2022 da ICT terá início no dia 14 de fevereiro de 2022.

Datas importantes – edital 2021 (Atividades no ano de 2022):

- Submissão do relatório parcial (estudante): de 01 a 22 de abril.

Para mais informações sobre os calendários 2021/2022, acesse:

www.prppg.ufpr.br/site/wp-content/uploads/2021/12/calendario-atividades-

2022_edital2022-e-2021_atual.pdf.
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LEMBRETES SOBRE PROJETOS DE PESQUISA

Iniciamos o ano com a sugestão de que os/as docentes do Setor atentem para a

vigência de seus projetos de pesquisa, tanto para registrarem outro projeto antes do

encerramento do anterior – o que evita a inexistência de projeto ativo - quanto para o

caso de solicitarem prorrogação de vigência (no caso dos projetos que já foram

aprovados pelo Comitê Setorial de Pesquisa), o que, também, deve ser feito antes do

encerramento da vigência do projeto.

Ademais, orientamos que no cronograma do projeto seja previsto o prazo mínimo de

02 anos, mas, se possível, que utilizem o prazo máximo de 05 (cinco) anos, pois é mais

fácil encerrar o projeto antes, caso seja necessário.

Na página do CEPED estão as orientações e os formulários necessários para o registro

de projetos, para a solicitação de prorrogação de vigência e para relatórios (anual e

final): www.educacao.ufpr.br/portal/ceped-centro-de-estudos-e-pesquisas-

educacionais/formularios-orientacoes-e-tutoriais/.

O Comitê Setorial de Pesquisa (CSPq) terá sua próxima reunião na primeira semana

de março, desta forma, no caso de registros de projetos novos ou prorrogação de

vigências, sugerimos que se atentem aos prazos.
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No mês de outubro de 2021 foi enviada a cada chefia de Departamento uma listagem

extraída de projetos registrados no Banco de Projetos de Pesquisa (BPP). Lembramos

que a partir de 2022, somente essa relação será divulgada, uma vez que a compreensão

é a de que somente estando no BPP e vigente, o projeto de pesquisa está regular, na

perspectiva institucional.

Lembramos, ainda, da importância de vinculação no currículo Lattes das atividades,

dos produtos e das orientações, referentes a cada projeto. É muito fácil! Consulte o

tutorial disponível em: www.prppg.ufpr.br/site/como-vincular-lattes/.

 LEMBRETES - CHAMADAS E EDITAIS ABERTOS

Apoio à Participação em Eventos Virtuais (Edital 001/2022)

A Pró-Reitoria de Pesquisa e Pós-graduação (PRPPG) divulgou no dia 31 de janeiro um

novo Edital de Apoio à Participação em Eventos Virtuais, que visa apoiar a

participação dos docentes pesquisadores da UFPR em eventos científicos virtuais

internacionais e nacionais, nas diversas áreas de conhecimento, para que possam

apresentar seus trabalhos de pesquisa. Submissões até o dia 20 de cada mês. Mais

informações em: www.prppg.ufpr.br/site/editais-2022/edital-001-2022.
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Apoio a publicações científicas internacionais

A Pró-Reitoria de Pesquisa e Pós-graduação (PRPPG), através da Coordenadoria de

Pesquisa Científica e Desenvolvimento Tecnológico, divulga o Edital 007/2021 de

Apoio à Publicação Científica Internacional, que tem por objetivo apoiar publicações

de alta qualidade oriundas de atividades de Pesquisa, Desenvolvimento e Inovação, de

autores da UFPR, em periódicos científicos de circulação internacional altamente

qualificados. Para mais informações, acesse: www.prppg.ufpr.br/site/editais-de-

apoio-a-pesquisa/apoio_pesquisa/edital-007-2021-apoio-a-publicacoes-cientificas-

internacionais/.

Editora UFPR divulga edital para submissão de originais e propostas de tradução

A Editora UFPR publicou na última terça-feira (01 de fevereiro) o Edital com normas

para submissão de originais e de propostas de tradução para 2022. Para mais

informações, acesse: www.ufpr.br/portalufpr/noticias/editora-ufpr-divulga-edital-

para-submissao-de-originais-e-propostas-de-traducao/.

Curitiba, 07 de fevereiro de 2022.
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